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TÖBBNYELVŰ VASÚTI HANGOS 
UTASTÁJÉKOZTATÁS KORPUSZALAPÚ TTS 

MÓDSZERREL 

Németh Géza – Zainkó Csaba – Bartalis Mátyás – 
Olaszy Gábor 

Bevezetés 
A pályaudvari hangos utastájékoztatás hozzátartozik a vasúti közlekedés 

minőségi utaskiszolgálási követelményrendszeréhez. Mindig volt ilyen szol-
gáltatás a kornak megfelelő technikai szinten (Klabbers 1997). Az cikkben 
ismertetett fejlesztés elindítását a beszédtechnológia fejlődése tette lehetővé. 
Az új rendszer rugalmasabb kezelést biztosít, olcsóbb az üzemeltetése, ugya-
nakkor stabilabban szolgáltat jól érthető, szívesen hallgatott hangminőséget. 
A korábbi rendszer, amely túllépte az évtizednyi kort, gyakran már nagyon 
egyenetlen hangzású volt (mivel a hangfelvételek bemondásainál nem gon-
doskodtak már a kezdetektől fogva az egységes hangszínezet, tempó, hangsú-
lyozás megvalósításáról), és több hetet is igénybe vett, amíg egy bemondási 
módosítást elkészítettek. Mindezek egyre kényelmetlenebbé tették a rendszer 
fenntartását, és rontották a lejátszott hang minőségét is (csuklások, más hang-
szín, más tempó stb.). 

A kutatás követelményrendszere 
A fejlesztést sok éves kutatás előzte meg, amely előkészítette a 2013-ban 

kiírt követelményrendszer teljesíthetőségét. A TMIT beszédkutatási csapata 
már évekkel ezelőtt tanulmányozta egy ilyen bonyolult rendszer szerkezeti 
sajátosságait, majd megépített egy kísérleti rendszert Sárospatak állomáson 
2007-ben (Zainkó–Németh 2010). Ez a rendszer már hét éve működött, ami-
kor az általános műszaki megoldásra kiírták a pályázatot. Ebben a követel-
ményrendszer fő elemei a következők voltak. 

1. A 2014-ig működő régi rendszert megközelítő hangminőségű magyar 
nyelvű TTS; minimum 4.0 Mean Opinion Score (MOS) érték az alábbi skála 
mellett: 5 = anyanyelvű emberi bemondással összetéveszthető; 4 = anyanyel-
vű emberi bemondásra emlékeztető; 3 = jól érthető, de gépies; 2 = éppen ért-
hető; 1 = érthetetlen. A MOS minimum 50 emberrel mérendő, jó akusztikai 
körülmények között. 

2. Felügyelet és kézi korrekció nélkül is működőképes legyen a magyar 
nyelvű TTS. 

3. A beszédszintetizátor tetszőleges beszélő hangjára legyen elkészíthető, 
például a megrendelő által kért/biztosított személy hangján szólaljon meg. 
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4. A bemondások magyar és angol nyelvűek legyenek. 
5. Az angol nyelvű bemondásokban a magyar állomásnevek magyar kiejtés 

szerint hangozzanak el, a más országbeliek pedig az adott helység országa 
hivatalos nyelvének kiejtése szerint legyenek kimondva, de ez ne zavarja az 
angol beszéd akusztikai egységét. 

Anyag és módszer 
Az alkalmazott módszer a világszerte legjobb minőséget biztosító és leg-

gyakrabban alkalmazott eljárás, a korpuszalapú hullámforma-válogatással 
megvalósított szöveg-beszéd átalakítás volt. Ennek kutatása már közel egy 
évtizede folyik a BME TMIT Beszédtechnológia és Intelligens Interakciók 
Laboratóriumában. A módszer lényege, hogy a felolvasási témakörnek meg-
felelő, azt jól lefedő, nagy mennyiségű szöveghalmazt kell meghatározni, és 
ezt kell felolvastatni a kiválasztott bemondóval jól kontrollált körülményeket 
betartva (Zainkó 2010; Yu et al. 2012). A kettő között szoros szinkront kell 
alkalmazni. Ez a szinkronitás biztosítja, hogy a szöveghez annak a hangzási 
megfelelőjét is pontosan hozzá tudjuk rendelni. A hullámformát pontos anno-
tálással és címkézéssel kell ellátni hang- és szószinten. Ez a hullámformahal-
maz képviseli a hangüzenet-beszédadatbázist, ennek kiválasztott részleteit 
fűzi össze a szintézis során a TTS-algoritmus, amikor egy mondatot az írás 
alapján beszéddé alakít. A géppel összeállított hang teljes mértékben hordoz-
za a bemondó hangkarakterét, tehát az esetek jelentős részében nem lehet el-
dönteni, hogy gépi hangot hallunk. A hangüzenet-beszédadatbázis elkészítése 
sok munkát igényel. Mind a szöveghalmaz meghatározása, mind a stúdió-
munka (felolvasás) levezetése, mind pedig a hullámforma-egységek feldol-
gozása speciális, multidiszciplináris szakértelmet kívánt. 

Hangüzenet-beszédadatbázis 
A hangüzenet-beszédadatbázis képezi a hangosbemondó-rendszer adattá-

rát. Ebből válogatva állítja elő a kívánt bemondást a rendszer. Ez az adatbázis 
2998 magyar és 328 angol felolvasott mondatot tartalmaz (több fázisban nö-
vekedett, ahogy az igények bővültek). A kiválasztott bemondó a Kossuth rá-
dió munkatársa. A stúdiómunka 110 órát tett ki, mintegy 22 órányi beszédet 
rögzítettünk digitalizált formában (44 kHz/16 bit lin. PCM). A rögzített 
hanganyag elsődleges feldolgozása gépi módszerrel (ún. forced alignment) 
történt, a precíz ellenőrzéseket az annotálás és címkézés tekintetében kézi 
erővel végeztük el minden mondaton. A felolvasandó szöveg és a hozzá tar-
tozó hullámformák elkészítésének folyamatát az 1. ábra mutatja. 

A stúdiómunka meghatározó jelentőségű egy ilyen fejlesztésnél. Itt dől el a 
későbbi hangzás, vagyis hogy az összefűzés után érzékelhető lesz-e, hogy a 
hangot részekből rakták össze vagy sem. A hangrögzítés metodológiájára sa-
ját módszert dolgoztunk ki a korábbi tapasztalatok alapján. A bemondó hang-
ja változhat akár a napszaktól függően is, vagy a terhelés fokozásakor, illetve 
az egyén egészségi állapotától is függ. Biztosítani kellett, hogy az egyes 
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hangfelvételi alkalmakkor minden esetben ugyanazzal a stílussal, ugyanazzal 
a hangszínezettel beszéljen a bemondó. Gondolni kellett továbbá a sok felso-
rolást tartalmazó mondatok (állomásnevek) hangzásának kialakítására, ugya-
nakkor ezen elemek más mondatrészekkel való összefűzhetőségének rugal-
mas megvalósíthatóságára is. Az időpontok kimondása szintén kényes eleme 
egy ilyen rendszernek. Mindezekhez előzetesen hangzási kísérleteket végez-
tünk a bemondóval, aki bebizonyította, hogy képes akusztikailag igazodni 
egy korábbi hangfelvétele stílusához, hangkarakteréhez, hangszínezetéhez. 
A kísérletek eredménye lett a következő módszer. A felolvasandó szöveget 
20 mondatnyi egységekben kezeltük, ennyit olvasott fel a bemondó egy fájl-
ba. Az akusztikai igazodás, ráhangolódás segítésére bevezettük a mestermon-
dat alkalmazását. 

 
1. ábra 

A hangüzenet-beszédadatbázis elkészítésének főbb lépései 

Mestermondat 
Az általunk bevezetett mestermondat módszert a sorozatos hangfelvételek 

készítése során használjuk. Célja, hogy a bemondó hangját ugyanazon szin-
ten tartsuk, mind a beszédstílus, mind a hangszín, mind a hangfekvés tekinte-
tében egy hosszabb hangfelvételkor, valamint további alkalmakkor is. A mes-
termondat szövege: A személyvonat Abaújszántón, Abaújszántóifürdőn, Ab-
dán, Ajkán, Akalin, és Tatán keresztül közlekedik. A mondatot a bemondó 
olvasta fel. A prozódiát úgy alakítottuk ki a bemondó segítségével, hogy a 
későbbi szintézishez optimális legyen (2. ábra). A felsorolásoknál semleges-
hez közelálló kiejtést kértünk a mestermondatban, ugyanis ennek mintájára 
kellett a későbbiek során minden felsorolást tartalmazó mondatot felolvasnia. 
A mestermondatban közel lebegő dallammenettel ejttettük ki az állomás ne-
veket minden esetben és helyzetben, első szótagi enyhe hangsúlyozással. Így 
biztosítottuk, hogy akár egyetlen, akár nagyon sok állomásnév is elhangozhat 
majd a szintetizált mondatban, mindkét esetben jól fog illeszkedni az azt 
megelőző és követő mondatdallamhoz. A 2. ábrán látható, hogy a mester-
mondat dallammenetében a felsorolt szavak végén 150 Hz-es érték körül va-
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lósul meg az alapfrekvencia. Ezt a mestermondatot minden oldal elején meg-
hallgatta és hangosan elismételte a bemondó, amíg a felvételt készítő két 
szakember jóvá nem hagyta a pillanatnyi hangzást, aminek ugyanolyannak 
kellett lenni, mint a mestermondat hangzása. Ezzel megtörtént a ráhangoló-
dás. A jóváhagyás után indult az oldal felolvasása. Volt rá példa, hogy az ol-
dal felolvasásának a közepén is meghallgattattuk a bemondóval ezt a monda-
tot, amikor éreztük, hogy a hangszínezete, a beszédstílusa kezd eltérni a 
megkívánttól.  

 
2. ábra 

A női bemondó felolvasásban elkészített mestermondat akusztikai 
diagramjai. Hullámforma (fent) és dallammenet (lent). A szavak határát 

függőleges vonalak jelölik 

Állomásnevek 
Az állomásnevek kezeléséhez is saját stratégiát alakítottunk ki. A rendszer 

2031 magyar és 732 külföldi állomásnevet képes kezelni és kimondani. 
A magyar állomásneveknél a ragozott formák megvalósítására is gondolni 
kellett (például Baja, Bajára, Bajáról stb.). Erre külön módszert kísérletez-
tünk ki, mivel az nem volt követhető, hogy az összes ragozott állomásnevet 
(mindösszesen 14 064-et) felolvassa a bemondó (elfárad fizikailag is és han-
gilag is). Az állomásnevek kimondására az előírások a következők voltak. 

A magyar állomásnevek kiejtése magyarul történik mind a magyar, mind 
az angol bemondásokban. A külföldi állomásnevek kiejtése a magyar felolva-
sásban az ország nyelvén történik abban az esetben, ha nincs magyar megfe-
lelője (például Lübeck, Villach, Würzburg, Mainz). Ha van magyar megfele-
lője, akkor azt kell felolvasni (például Pozsonyba). Az angol felolvasásban a 
magyar állomásnevek magyar kiejtés szerint hangzanak, a külföldiek a meg-
felelő ország nyelvén (The train leaves to Bratislava). 

Az állomásnevek hangfelvételéhez azt a megoldást választottuk, hogy 
mindegyiket egyszer felolvastattuk egy vivőmondatban, és ezt a hangfelvételt 
külön blokkban tároltuk, hogy a későbbiekben egyértelmű legyen a feltalálási 
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helye. A vivőmondat szerkezete állandó, csak az állomásnevek változnak 
benne (kiemelve). A vivőmondatra egy példa: A személyvonat Bánréve, Bán-
révei vízmű, Baté, Battonya, Békéscsaba és Tök állomásokon áll meg. A ra-
gozott állomásnevek vivőmondatára példa: A felsorolt vonatok Bajánsenyé-
ről, Bakonyszentlászlóról, Baktalórántházáról, Balástyáról, Balatonakali-
Dörgicséről és Tatáról indulnak minden szombaton. 

A ragozott állomásnevek akusztikai megvalósításához a vivőmondat listát 
úgy terveztük meg, hogy tartalmazzon mintát az összes ragozott formához, 
vegye figyelembe a toldalékolás előtti beszédhangot, továbbá az esetleges 
hangváltozást (Baja, Bajáról; Dörgicse, Dörgicsén stb.), illetve hangkiesést 
(Hegyeshalom, Hegyeshalmon) is. Így lényegesen lecsökkent a felolvasandó 
lista, a 14 064 helyett csak 1420 ragozott formát kellett felolvasni. Ez a rago-
zási lista akusztikailag teljes mértékben lefedte a 14 064 ragozott állomásnév 
korrekt hangzásának a megvalósítását. A ragozási lista kialakításánál a kö-
vetkező toldalékok csoportjait állítottuk össze: 

Hol/merre? kérdésre: n, on, en, ön, án, én 
Honnan? kérdésre: ból, ből, ról, ről, áról, éről 
Hová? kérdésre: ba, be, ra, re, ára, ére 
Meddig? kérdésre: ig, áig, éig 
Mettől? kérdésre: tól, től, ától, étől 
Milyen? kérdésre: i 

(Baján) 
(Bajáról) 
(Bajára) 
(Bajáig) 
(Bajától) 
(Bajai kocsik) 

A toldalékot megelőző betű(k)re öt csoportot alakítottunk ki: 

magánhangzó (V) 
j + V 
…halom 
z, zs 
l, r, v 

(Abda, Abdán, Abdáról stb.) 
(Türje, Türjén, Türjére) 
(Kettőshalom, Kettőshalmon, Kettőshalmi) 
(Döbrököz, Döbröközre; Dúzs, Dúzsról) 
(Almár, Almáron; Erdőszél, Erdőszélen) 

A fenti két csoportosítás kombinációját végigvezettük az összes állomásné-
ven, és a teljes listából minden előfordulásból csak egyet hagytunk meg. Így 
adódott ki az 1420 ragozott állomásnevet tartalmazó szűkített lista.  

A szintézis során az algoritmus kiválasztja a kimondandó állomásnév alap-
alakjának hullámformáját az állomásnév blokkból, továbbá a megfelelő tol-
dalékot a toldalékolt állomásnév blokkból, a kettőt az adott szabály szerint 
összefűzi, és így valósítja meg a ragozott állomásnév hangzását. A megol-
dásból következik, hogy például minden -ra/-re toldalékoláshoz közel ugya-
nazt a -ra/-re hullámforma elemet használjuk a szintézis során. Ez azonban a 
hangzásban nem okoz lényeges eltérést. 

Annotálás 
A hangfelvétel után minden (magyar és angol) mondat további feldolgozá-

son esett át. Elkészítettük a fonetikai átiratokat, majd gépi és kézi munkával 
elláttuk a mondat hangfájlját hanghatár- és szóhatárcímkékkel, melyek pon-
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tossága 5 ms-on belül volt a pozitívból negatívba átmenő nulla ponton. Ez azt 
jelenti, hogy a jelölt hanghatár a ténylegestől gyakorlatilag nem tért el. A 
korpuszalapú beszédszintézisnél fontos a pontos hanghatár kijelölése, hiszen 
az akár összefűzési pont is lehet (például a ragoknál). A szóhatár is fontos 
eleme a címke rendszernek, ugyanis a kidolgozott TTS-megoldásban a szin-
tézis alapelemének a szót tekintettük. Ez azt jelenti, hogy az esetek nagy 
többségében a hangüzenet-beszédadatbázisban megtalálható a szintetizálni 
kívánt szó, szófüzér, esetleg teljes mondat a megfelelő prozódiai szerkezettel. 
Ebből következik, hogy az összefűzési pontok szinte mindegyike szóhatárra 
esik a szintézis során. 

Magyar és angol nyelvű bemondásokra is fel kellett készíteni a rendszert. 
Ezért elkészítettük a magyar rendszernek megfelelő angol hangfelvételeket és 
azok feldolgozását is.  

A válogató és összefűző program 
A szöveg-beszéd átalakítást vezérlő szoftver a BME TMIT-en készült, 

működését az alábbi folyamatábra mutatja (3. ábra).  

Előfeldolgozás

Állomásnevek

Kivételszótár

Bemeneti szöveg

Elemválogatás

Vezérlő
(menetrend)
(késések)

Beszéd
(Hullámforma)

Magyar

Angol

Állomásnevek

Beszédkorpuszok

 
3. ábra 

A pályaudvari magyar-angol nyelvű hangos utas tájékoztató működési 
rendszere 

A bemondó kiválasztása 
A beszélő kiválasztása összetett folyamat, több ellentétes szempontnak kel-

lett megfelelnie a kiválasztott hangnak. A szempontokat három fő csoportra 
oszthatjuk: beszédtechnológiai, szubjektív érzeti és szervezési vonatkozások. 

Beszédtechnológia szempontból lényeges, hogy a hangüzenet-beszédadat-
bázis készítésénél használt gépi elemző eljárások jól tűrjék az alkalmazott 
hangot, a méréseket a lehető legpontosabban el lehessen végezni. Például jól 
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artikulált, tiszta ejtés esetén a beszédfelismerő kényszerített módban történő 
futtatása pontosabb hanghatárjelölést ad, amely csökkenti az utólagos kézi 
feldolgozás ráfordításigényét. Ugyanakkor az irreguláris zöngeképzés gyako-
ri előfordulása akadályozza az alapfrekvencia-menetek pontos meghatározá-
sát, tehát kerülni kell az ilyen beszédet. Az egyenletes kimeneti beszédminő-
ség elérése miatt szükséges az egyenletes artikulációs sebesség akár több órás 
felvétel esetén is. A nagy pályaudvarok visszhangos akusztikai terei miatt a 
női hang preferált, a gyorsabb visszhanglecsengés miatt.  

Mivel a hangosbemondó beszédét sok ember hallgatja, ezért szubjektív ér-
zeti szempontból is elfogadottnak kell lennie a beszélőnek. A beszédnek kel-
lemesnek, bizalmat árasztónak és jól érthetőnek kell lennie. 

Mivel a beszédhangra hosszabb távon (több évig) is szükség lehet, ezért a 
beszélővel szemben elvárás, hogy olyan életkori szakaszban legyen, amikor 
várhatóan a beszédhangja csak kis mértékben változik az idő során. A kor-
puszalapú beszédszintetizátor nagyméretű adatbázisa miatt szükséges, hogy a 
beszélő több órán vagy napon keresztül is egyenletes minőségben tudjon be-
szélni, rá tudjon hangolódni egy korábban ejtett hangzásra. 

A fenti szempontokat összegezve olyan beszélők jöhettek számításba, akik 
nagy tapasztalattal rendelkező képzett beszélők, ilyenek például a színészek 
és a rádióbemondók. Esetünkben további fontos követelmény volt a több-
nyelvűség az állomásnevek kiejtése szempontjából is és az angol bemondá-
sok miatt is. A választás a Kossuth rádió női bemondójára, Mátyus Katira 
esett. 

A fejlesztés lépései 
Az ismertetett korpuszalapú TTS fejlesztése 4 lépésből állt. 
1. lépés. A felolvasandó szöveg megtervezése; a felolvasás megtervezése 

és végrehajtása; az elkészített hangfelvételek annotálása, címkézése és egyéb 
feldolgozása; a keresőszoftver fejlesztése, a rendszer elkészítése.  

2. lépés. A működés laboratóriumi tesztelése, vagyis a keresőalgoritmus 
vizsgálata (a bemenő szöveg alapján milyen elemeket jelöl ki összeillesztés-
re, és mely szövegkörnyezetekből, hány mondatból stb.). Több száz mondat 
meghallgatása és a talált hangzási hibák értékelése, feldolgozása, kijavítása. 

3. lépés. Rendszerbe illesztés és éles tesztelés. A valós környezetben törté-
nő tesztelés során ellenőriztük és beállítottuk a pályaudvari hangrendszer op-
timális átviteli karakterisztikáját, valamint a vezérlőegység működését (he-
lyes adatokat ad-e). Az „éles” szövegek helyes felolvasását meghallgatással 
ellenőriztük a pályaudvaron. A tesztüzem során sablonokat alakítottunk ki a 
gyakorlati szövegezési munka segítésére, valamint teszteltük a felügyeleti 
rendszert is (az ellenőrző személy munkáját, a meghallgathatóság működését 
a rendszert működtető adatfelvivő segítésére stb.). Nyomkövető fájlok gene-
rálását is biztosítottuk (log), ezekkel lehet az utólagos offline ellenőrzéseket 
elvégezni. 
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4. lépés. Éles üzem. Egy ilyen komplex rendszer üzemeltetéséhez, napi 
szintű jó működéséhez folyamatos nyelvi támogatás kell mind az üzemeltető, 
mind a fejlesztő részéről (idegen állomásnevek kiejtésének meghatározása, 
leírása hangszinten, ugyanazon kifejezések használata adott tartalom megfo-
galmazásakor stb.). A vasúti régiók állomási szövegfogalmazási formáival 
szemben korábban nem volt semmi követelmény, mivel a leadott szöveget 
egyedileg készítették el, azaz egy bemondó felolvasta a mondatot. Így min-
degy volt, hogy milyen szavakat, szókapcsolatokat használt a szöveg megfo-
galmazója. Az új rendszerben a nyelvi támogatással segítjük az egységes 
nyelvezet kialakítását, hiszen ez garantálja a kiváló hangminőséget.  

Eredmények, a rendszer tulajdonságai 
A megvalósított rendszer kielégíti a követelményekben megadott szempon-

tokat: az előre kiválasztott női hangon szól; jó a hangminősége (felismerhető 
az ismert rádióbemondó hangja); sokkal rugalmasabban lehet hangüzeneteket 
előállítani, mint a korábbi megoldással; dinamikus rendszerként üzemeltethe-
tő; hirtelen igény esetén is lehet azonnal új hangüzeneteket generálni (a té-
makörön belül); magyar és angol nyelven ugyanazon hang szól; magyar-
angol üzenetrészek kombináltan is megszólaltathatók (az angol közlemény-
ben a magyar állomásnevet nem angolul, hanem magyar kiejtéssel mondja, a 
románt román kiejtéssel, a németet némettel, stb.); távolról is vezérelhető; 
teljes körű, országosan is egységes megoldássá lehet bővíteni (ugyanazon 
hanggal); hosszú időre megoldja a vasútállomásokon a hangos üzenetek elő-
állítását (nem kell hangfelvételt csinálni, ha a jövőben a HMM- technológia 
(Tóth–Németh 2010) támogatását is hozzácsatoljuk); más vasúti felhasználá-
sokba is rugalmasan beépíthető (fedélzeti hang, tájékoztató infó, oszlopok 
hangja, szolgálati belső rendszerek stb.). Mindezen előnyök mellett az üze-
meltetőnek is illeszkednie kell a rendszerhez, újszerű kezelést kell megtanul-
nia, a korábban berögződött üzemeltetés nem folytatható: precíz előkészítő 
munkát kíván, mert online működik. 

Kiértékelés 
Az elkészített rendszert internetes meghallgatásos teszttel is értékeltettük. 

A tesztalanyoknak 7, az elkészült beszédszintetizátor témakörébe eső monda-
tot kellett értékelniük a kiírási követelmények 5-ös skálája szerint (lásd ko-
rábban). A legjobb osztályzatot az 5 jelenti. A teszt elején a kísérleti alanyok 
egy ismertetőt olvashattak a kísérletről és annak menetéről, majd néhány adat 
(nem, kor, eszköz, beszédtechnológiai ismeretek) megadását kértük tőlük. 

A tesztben 50 fő vett részt, ebből 29 férfi és 21 nő; 21 és 74 év köztiek, át-
lagéletkoruk pedig 40,58 év volt. Az 50 főből 7 volt olyan, aki a teszt elején 
feltett kérdések alapján beszédtechnológiai szakértőnek vallotta magát. Az 
elkészült MOS (Mean Opinion Score) teszt eredményeinek kiértékelése sze-
rint (4. ábra) mindegyik mondatra átlagosan legalább 4,28-as értékelést adtak 
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az adatközlők. A legjobb értékelés átlaga 4,76. A 7 mondatra az együttes ér-
tékelés átlaga 4,48. Ez az eredmény áttételesen azt jelenti, hogy a gépi beszéd 
hangminősége ebben az utastájékoztató rendszerben nagyon jó. 

 
4. ábra 

A vasúti hangos utastájékoztató rendszer hangjának MOS osztályzati átlagai 
az egyes mondatokra 

Összefoglalás 
A pályaudvari hangos utastájékoztatást kiszolgáló legújabb magyar fejlesz-

tést mutattuk be. Az új rendszer rugalmasabb kezelést biztosít, mint a korábbi 
megoldások, olcsóbb az üzemeltetése, ugyanakkor stabilabban szolgáltat jól 
érthető, szívesen hallgatott hangminőséget. A rendszer hangja meghallgatha-
tó a Budapest Keleti pályaudvaron és számos más MÁV állomáson. 
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